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Introduktion

Nyheter och Förbättringar innehåller information om nya och förbättrade funktioner, åtgärdade fel och begränsningar i
senaste versionen av Visma.net Expense.

För mer information om nyheter, se vår Nyhetswebb. För status och tillgänglighet, se vår Statuswebb.

Vi rekommenderar att du läser igenom detta dokument så att du vet vad som har ändrats i den här versionen innan du
börjar använda den.

https://www.visma.net/en/Whats-New-Overview/
http://status.visma.net/
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Visma.net Expense 2.1

Ämnen:

• Nyheter
• Förbättringar

Version 2.1 av Visma.net Expense innehåller följande funktioner:

Stöd för ändring av reseräkning för godkännare

Uppdaterad beräkning av bilersättning för Norge
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Nyheter

Den här versionen innehåller följande nyheter:

• Ändring av reseräkning för godkännare

Allmänt

Ändring av reseräkning för godkännare

Den som godkänner reseräkningar kan nu ändra dessa direkt i Visma.net Approval. Tidigare var reseräkningen tvungen
att avvisas för att sedan kunna ändras av den anställde själv, detta behövs inte längre för ändringar av konteringar.
Ändringar av kostnadsställen för hela reseräkningen eller för enskilda transaktioner, utläggstyper, utlandsutlägg samt
momssats kan ändras direkt av godkännaren. Funktionen för ändring av godkännare, kan ställas in i godkännandeflödet
i Visma.net Approval. Om funktionen är påslagen, kommer reseräkningen att visas i ett redigerbart fönster.

Förbättringar
Den här versionen innehåller följande förbättringar.

Användarvänlighet och prestanda

• Förbättrad prestanda av översiktsrapporten
• Ändringar för bilersättningar i Norge enligt ändrat regelverk för 2016
• Generella buggfixar

Övriga förbättringar

• Visma.net Expense 2.1 stöder nu följande kreditkortsföretag:
• American Express Card
• Danske Bank Corporate Mastercard
• Eika TwoCards
• Nordea FirstCard
• SEB Eurocard & Diners
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Begränsningar och fel

Listan nedan innehåller begränsningar och fel som finns i den här
versionen, dessa kommer att åtgärdas i kommande versioner.

För företag som är integrerade med Enterprise HRM finns följande
begränsningar i den här versionen:

• I urvalslistan för Översiktsrapporten, är kostnadsställena inte filtrerade
utifrån vald organisationsenhet.

För samtliga företag finns följande begränsning i den här versionen:

• Regler för längre resor samt uppehåll i dessa, kan inte hanteras i
beräkningen av traktamente.
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